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Szanowni Państwo
Pierwszy kwartał 2018 roku był dla naszej Gminy bardzo ważny. Gmina
Czarnocin otrzymała, po raz drugi, Nominację do „Świętokrzyskiej Victorii”. Jako
jedyna w powiecie kazimierskim kolejny raz znalazła się wśród 5-ciu wyróżnionych
gmin woj. świętokrzyskiego. Gmina Czarnocin uhonorowana została także tytułem
„Wzorowa Gmina” w konkursie ogólnopolskim, organizowanym co 3 lata.
Podpisane zostały umowy na dofinansowanie bardzo ważnych zadań, tj:
1. Budowa ścieżki rowerowej
2. Montaż kolektorów słonecznych
3. Utworzenie Gminnego Klubu Seniora
4. Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do ratownictwa.
Ogłoszone zostały przetargi na realizację ważnych zadań inwestycyjnych.
Zapraszam do przeczytania 29 nr. kwartalnika.

Z wyrazami szacunku
Maria Kasperek
Wójt Gminy
Kolejna nominacja do
„Świętokrzyskiej Victorii”
dla Gminy Czarnocin.
13.02. w Filharmonii Świętokrzyskiej
podczas X Gali Świętokrzyskiej Victorii
wręczono nominacje i wyróżnienia dla
najbardziej
aktywnych
samorządów,
przedsiębiorców i osobowości. Gmina
Czarnocin, jako jedyna w powiecie
kazimierskim, już po raz drugi otrzymała
nominację w kategorii „Samorządność”.
Kapituła doceniła aktywność Gminy oraz prace realizowane na
rzecz mieszkańców. Nominację z rąk Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego odebrała Pani Maria
Kasperek – Wójt Gminy oraz Pan Kazimierz Warszawa –
Przewodniczący Rady Gminy.
otrzymała
zaszczytny
tytuł
„Wzorowa Gmina”. Pan Kazimierz Warszawa –
Przewodniczący rady Gminy wraz z Panią Agatą Wróbel –
Sekretarzem Gminy odebrali statuetkę i certyfikat
potwierdzające przynależność Gminy Czarnocin do grona
najlepszych świętokrzyskich samorządów. Gmina otrzymała
prawo do używania nazwy „Wzorowa Gmina”.
15.03.

–

Gmina

Spotkania Noworoczne.
05.01. – jasełka w Szkole Podstawowej w Sokolinie
06.01. – noworoczne spotkanie Gminnego Koła Caritas
w Szkole Podstawowej w Czarnocinie
11.01.- „V Noworoczne Spotkanie Pokoleń” w Szkole
Podstawowej w Cieszkowach
Uczniowie
szkół
przedstawili
spektakle
bożonarodzeniowe dla szerokiej, wielopokoleniowej
publiczności i zaproszonych gości. W spotkaniach
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
radni, sołtysi. Wszystkie spotkania kończyły się wspólnym
śpiewaniem kolęd.
20.01. – noworoczne spotkanie Seniorów w Ciuślicach.
04.01. – 31.01. - zebrania wiejskie. W tych dniach Pani
Wójt oraz Pan Przewodniczący spotykali się
z mieszkańcami wszystkich sołectw. W trakcie zebrań
mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z informacją
o wszystkich działaniach podejmowanych przez Gminę
w 2017 r, poruszano także sprawy bieżące mieszkańców.
Przeprowadzono
także
zebrania
sprawozdawcze
w 16 Jednostkach OSP.
14.01. – 26 Finał WOŚP. Wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej z Cieszków podczas zbiórki publicznej
zebrali 7 500 zł.
19.01. – 01.02 Dzień Babci i Dziadka. Tradycyjnie już
uczniowie wszystkich szkół przygotowali programy
artystyczne. Licznie zgromadzeni dziadkowie mogli
podziwiać swoje pociechy na scenie. Pani Wójt oraz Pan
Przewodniczący
życzyli
wszystkim
Babciom
i Dziadkom zdrowia oraz pogody ducha.

w Czarnocinie

w Sokolinie
02.02. i 04.02. Obchody 76. Rocznicy powstania Armii
Krajowej: W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w SP Cieszkowy akademia ku czci Patrona Szkoły oraz
na mszy św. w Probołowicach, odprawionej w intencji
żołnierzy walczących za Ojczyznę. W obchodach
uczestniczyły władze Gminy, Poczty Sztandarowe,
parafianie. Uczestnicy nabożeństwa mogli obejrzeć
spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży szkolnej
z Cieszków. Pani Wójt
podziękowała lokalnej
społeczności za kultywowanie pamięci o patriotycznej
przeszłości Ojczyzny i Gminy. Po mszy złożono kwiaty
i zapalono znicze na grobach żołnierzy AK.

20.02. – zbiórka krwi w Urzędzie Gminy. Logistyką tej
szlachetnej akcji ratującej życie zajmował się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, który rozpropagował
informację wśród mieszkańców nt. honorowego oddania
krwi, w odpowiedzi na apel zgłosiła się zaskakująca ilość
osób. Zebrano ponad 6 litrów krwi. Pani Wójt składa
wszystkim serdeczne podziękowania za bezcenny dar.
12.02. – 21.02. Zimowisko w Tresnej k/Żywca.
11-osobowa grupa młodzieży z naszych szkół wyjechała
na zasłużony 10 – dniowy wypoczynek podczas ferii.
Organizatorem zimowiska był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, we współpracy z Fundacją „Szansa dla
Gmin”, koszty pobytu częściowo sfinansował KRUS.

w Cieszkowach

22.02. Pani Genowefa Bogal z Kolos ukończyła 101 lat.
Wyjątkową Jubilatkę w tym szczególnym dniu odwiedzili:
Pani Wójt, Pan Przewodniczący oraz Pani Kierownik
USC. Wręczyli Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty,
życząc Jej dużo zdrowia i pogody ducha.

Spotkanie z Panią Genowefą Bogal

uczniowie wszystkich szkół, młodzież zaprezentowała
się w świetnych scenkach bajkowych i satyrycznych
oraz piosenkach i tańcach.

W miesiącach styczeń – luty Gmina przeprowadziła
remont
pomieszczeń
budynku
remizo-świetlicy
w Czarnocinie.
Od 01 marca br. do odnowionego lokalu została
przeniesiona
Gminna
Biblioteka
Publiczna.
Utworzony został Gminny Ośrodek Kultury. Powstała
nowa przestrzeń publiczna, w której mogą
uczestniczyć mieszkańcy Czarnocina oraz całej Gminy,
również w godzinach popołudniowych.
08.03. – Gminne Święto Kobiet, było doskonałą okazją
do uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury. Na
uroczystość przybyło ok. 300 Pań z całej Gminy.
Gospodarzami byli: Pani Wójt oraz Pan Przewodniczący.

Złożyli serdeczne życzenia wszystkim Paniom, Pani Wójt
podkreśliła, jak ważną rolę kobiety spełniają we
współczesnym świecie. Życzenia dla Pań popłynęły
również od przybyłych na galę gości. Wszystkie Panie

zostały obdarowane kwiatami i słodkościami. Panie
obecne na spotkaniu mogły skorzystać także
z dobrodziejstw masażu dłoni i drobnych zabiegów
kosmetycznych. W części artystycznej wystąpili

Ukoronowaniem występów był recital pełnej wdzięku,
wspaniałej sopranistki Pani Joanny Nawrot, mieszkanki
Czarnocina.

Na
zakończenie
wystąpił
„Chór
Seniora”
z repertuarem przygotowanym na tą specjalną okazję.

19.03. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej –
eliminacje gminne. Wyniki konkursu:
I grupa wiekowa, szkoły podstawowe klasy I-VI)
1 miejsce – Mateusz Przebieracz SP Sokolina
2 miejsce – Karolina Cicha
SP Czarnocin
3 miejsce – Michał Kabat
SP Sokolina
II grupa wiekowa ( klasy VII szkół pods. i gimnazjum)
1 miejsce – Gabriela Biesaga
SP Sokolina

2 miejsce – Kacper Przeniosło
SP Cieszkowy
3 miejsce – Bernadeta Zbojak
SP Cieszkowy
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
oraz dyplomy. Na szczeblu powiatowym
Gminę
reprezentować będą: Gabrysia Biesaga oraz Mateusz
Przebieracz. Gratulacje!

26.03. Podpisanie umowy: „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych” –
wkrótce nastąpi zawieranie umów z 134
gospodarstwami.
Gmina Czarnocin uczestniczyła w uroczystym podpisaniu
umowy na budowę ścieżki rowerowej. Będzie to
asfaltowa droga dla rowerów a także dla pieszych, w pasie
zlikwidowanej linii kolejowej, która prowadzić będzie
przez: Kolosy, Sokolinę, Mikołajów, Zagajów, o łącznej
dł. – 7,5 km. Niebawem przetarg na jej wykonanie.

Zostały podpisane umowy na „Zagospodarowanie
czasu wolnego mieszkańcom”. Stowarzyszenia
przystępują do realizacji wycieczek i zadań.
Nauka pływania dla uczniów klas pierwszych.
Pani Wójt, odpowiadając na potrzeby rodziców
postanowiła zorganizować dla wszystkich pierwszaków
pobyt na basenie wraz z nauką pływania. Gmina zapewnia
również transport i opiekę, zajęcia potrwają do końca roku
szkolnego.
22.03. Rozpoczęła działalność Harcerska Świetlica dla
dzieci. Na pierwsze spotkanie przybyła liczna grupa
chętnych dzieciaków, których serdecznie powitała Pani
Wójt. Zajęcia prowadzone przez Panią Małgorzatę Szpyt
odbywać się będą w każdy czwartek i oparte są na
zasadach harcerstwa.
23.03. 104 urodziny Pani Genowefy Sobieraj. Pani
Wójt i Pan Przewodniczący złożyli Wyjątkowej
Jubilatce serdeczne wyrazy uznania, życzyli dużo
zdrowia, wręczyli list gratulacyjny i kwiaty.

25.03. 37 zwycięstwo Gminy Czarnocin
w Finale Wojewódzkich Zawodów Sportowych
LZS. Gratulacje!

28.03. Pani Wójt podpisała umowę przekazania środków
przez Fundusz Sprawiedliwości. W ramach pozyskanych
środków (70 587zł) zostanie zakupiony sprzęt:
defibrylator dla OSP Czarnocin, zestaw ratownictwa
medycznego dla OSP Cieszkowy, zestaw narzędzi
hydraulicznych dla OSP Sokolina i OSP Bieglów.
28.03. Uroczyste podpisanie umowy w ramach
Programu Wieloletniego Senior+ na remont
i wyposażenie Klubu Seniora w Soboszowie–150 tyś.

15.04. 78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej w Czarnocinie
03.05. Święto Konstytucji 3-go Maja w Czarnocinie
06.05. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
w Czarnocinie
20.05. Powiatowe Święto Ludowe w Kazimierzy W.
27.05. 50-lecie Jednostki OSP w Kolosach
03.06. 50-lecie Jednostki OSP w Swoszowicach
10.06. Święto Rodziny w Czarnocinie
17.06. Bieg Niepodległości w Cieszkowach
24.06. Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie
01.07. 95-lecie Jednostki OSP w Sokolinie

